OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
SKRAJŠANI ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 23. decembra 2010, ob 15.30 uri,
v sejni sobi občinske uprave, Cesta 5. maja 6/a.
Sejo je vodil MARJAN POLJŠAK, župan Občine Ajdovščina.
PRISOTNI ČLANI SVETA:
- od 26 članov prisotnih
25 članov
OSTALI PRISOTNI:
- Janez FURLAN, občinska uprava
- Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
- Karmen SLOKAR, občinska uprava
- Zlata ČIBEJ, občinska uprava
- Irena RASPOR, občinska uprava
- Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava
- Marica ŽEN BRECELJ, občinska uprava
- Sandra HAIN, občinska uprava
- Alenka TRATNIK, Primorske novice
- Artur LIPOVŽ, Radio Koper
Predsedujoči je ugotovil sklepčnost.
MARJAN POLJŠAK je pozdravil prisotne. Povedal je, da so ga skavti zaprosili za sprejem
betlehemske lučke in prosil svetnike, da prisluhnejo poslanici.
Skavti so prebrali poslanico in voščili vsem prisotnim.
Predsedujoči je predlagal, da glasujejo o vsakem zapisniku posebej. Vprašal je, če je kaka
pripomba na zapisnik nadaljevanja 1. seje. (Ne.) Predsedujoči je prosil, da glasujejo o
zapisniku.
K glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je
ugotovil, da je predlagani zapisnik sprejet.
Predsedujoči je vprašal je, če je kaka pripomba na zapisnik 2. seje. (Ne) Predlagal je
glasovanje.
ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagani zapisnik sprejet.
Predsedujoči je vprašal, če je kaka pripomba na zapisnik 1. izredne seje. (Ne.) Predlagal je
glasovanje.
ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagani zapisnik sprejet.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, če ima kdo pripombo na poročilo o izvršenih sklepih. (Ne.)
Predlagal je, da glasujejo.
ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagano poročilo sprejeto.
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Predsedujoči rekel, da prehajajo na dnevni red. Kot so napovedali, bodo dodali še dve točki in
sicer Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ajdovščina; Pooblastilo za potrditev
DIIP in za uskladitev NRP 2011 (dvorana Prve slovenske vlade). Vprašal je, če želi kdo besedo
v zvezi z dnevni redom? (Ne.) Prosil je, da glasujejo
ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji.
DNEVNI RED :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informacije in pobude;
Odlok o spremembi odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve – I. obravnava;
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011 – I. obravnava;
Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v obdobju januar – marec 2011;
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ajdovščina;
Odlok o dopolnitvi odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina – I. obravnava;
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Ajdovščina za leto 2011;
8. Novelacija investicijskega programa: Varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija
Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec;
9. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP): Varovanje povodja reke Vipave - Kanalizacija Žapuže;
10. Pooblastilo za izdajo soglasij k pokrivanju razlike cene za storitev pomoč na domu in sklep
o pokritju razlike cene za storitev pomoč na domu za I.G.;
11. Pooblastilo za potrditev DIIP in za uskladitev NRP 2011 (dvorana Prve slovenske vlade);
12. Imenovanja:
- Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne
službe,
- Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Ajdovščina,
- Sklep o imenovanju članov v svet Zavoda za šport Ajdovščina,
- Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet Zavoda za gozdove Slovenije
– Območne enote Tolmin,
- Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet Centra za socialno delo
Ajdovščina,

K 1. točki dnevnega reda
Informacije in pobude
JOSIP TROHA je rekel, da mu odgovor glede skladišča poraja velik dvom. Iz odgovora
razume, da izvajalec del ni bil sposoben opraviti svojih del tako, kot bi moral. Tak izvajalec ne
more dobiti reference za nadaljnje investicije iz občinskega proračuna – OŠ Danila Lokar.
Napake so se pojavljale pri dvorani v Lokavcu, poslovilni objekt na pokopališču, kanalizacija
na Gregorčičevi – priklop na lokavško cesto. Častni občan jih bo spravil na to, da podizvajalci
ne bodo dobili plačanih del, občina pa ne bo imela kvalitetno izvedenih del. Ne sme se
dogajati, da pri rezanju traku streha pušča na 3 mestih. Glede odgovora okrog telefona pa naj
si vsak član svetov zavodov oz. predsednik odborov presodi, katera funkcija je bolj pomembna
in kakšni so rezultati.
JANEZ FURLAN je dejal, da so bile nepravilnosti na objektu ugotovljene, izvajalcu gradnje so
bile napake posredovane in jih bo odpravil. Ta postopek je pravilen in verjame, da bo objekt
saniran, kot je potrebno.
JOSIP TROHA je menil, da je neobičajno, da pri rezanju traku pušča streha.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da mu bodo dali dodaten odgovor.
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RADOVAN ŠTOR je rekel, da je izpostavil tudi cesto proti Dolenjam in ni dobil odgovora.
Cesta je res slaba.
DUŠAN MIKUŽ je dejal, da je glede lastniških razmerij dal pobudo, da se naredi evidenco in
plan, kako se bodo stvari reševale. Pozna primer investicije - cesta v Višnjah, kjer ni bilo
vzpostavljeno stanje, pa je minilo že par let. Ljudje bodo morali plačevati davke, če ne bo
urejeno.
JANEZ FURLAN je rekel, da bo prilika pri sprejemanju proračuna. Teh problemov je
ogromnih. Če namenijo celoten proračun za to, ne bo zadoščalo, pa čeprav občina plača
samo meritve, ki velikokrat znašajo več, kot je vredno zemljišče. Strinja se, da bo to treba
sistematično urediti.
DUŠAN MIKUŽ je dejal, da je zato rekel, da je treba narediti evidence, da se vidi, kaj se lahko
reši v okviru možnega. Lahko pa predlagajo KS, da one dajo predloge, kaj bi se dalo rešiti.
IGOR ČESNIK je za parkirišče ob stadionu dodal, da je treba omejiti tudi težo. Prosil je, da se
postavi znak do konca leta, ker je sedaj vse razmočeno in bo škoda večja, investicija pa ni bila
poceni.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da je svoje predlog glede nepremičnin dal, da bi občinsko
upravo vzpodbudil, da to naredijo čim ceneje in hitreje. Vsaj s tistimi lastniki, ki so ponudili
zemljišče, drugače bodo plačevali razmejitev, prepis, sodne in odvetniške stroške. Glede
parcel na Slanem blatu je treba nekaj urediti - odkupiti. Ljudje imajo pravico do nekega
razumnega roka, ali pa bodo zahtevali odškodnino. Odgovora ni.
IRENA RASPOR je rekla, da za poti predvidevajo sredstva v občinskem proračunu po letih. V
enem letu tega ne morejo rešiti. V občinskem glasilu so obvestili občane, da naj se najprej
obrnejo na občino. Kot ona ve, tiste stranke, ki so prišle na občino s svojo ponudbo, rešujejo.
Pri slanem blatu je lokacijski načrt, ki ga vodi država. Občina je že 2007 sprožila postopek, da
bi območje moratorija zmanjšali, vendar še niso uspeli. Boji se, da bo ostala zadeva tako, kot
je do sprejema državnega akta. Kar se tiče odškodnin, se bodo pozanimali, če so upravičeni.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da so žal meritve izredno drage. Geodetska uprava bi moral
stvari izvajati zastonj.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je dolžan plačati tisti, ki želi urediti stvari. Nekatere stvari je
treba, ne glede na ceno, urediti.
RADOVAN ŠTOR je vprašal glede kanalizacije Ćrniče. Menda je bila narejena študija, da so
najboljša rešitev individualne ČN v skupno. Ali se kaj dela na temu? Zanima ga kategorizacija
ceste Velike Žablje – Vrtovče. Stadion bi moral biti v januarju 2011 predan v uporabo. To je že
storjeno, zanima pa ga, če je bil predan upravljavcu. Rad bi poznal pogodbo, kdo plačuje
stroške, ali je oddan v celoti ali delno, itd.. V Dolenjah so že pred letom odobrili parcelo za
ekološki otok, vendar ga še sedaj ni tam. Kaj je s tem?
ANGEL VIDMAR se je zahvalil za izrečena sožalja ob smrti njegove mame. Vsem je čestital,
saj se je na ta dan pred 20 leti sprejela izredna odločitev. Morebiti so se jim sanje uresničile,
morebiti ne, vendar se morajo vprašati, zakaj ne. Slovenska vlada, predsednik, pa tudi
Veterani so se odločili, da od danes dalje, pa do 25. okt., praznujejo. Žal pri teh slovesnostih
ne gre brez različnih pogledov. Tudi naša občina bi se moral vključiti v te slovesnosti in
pripraviti vsaj nekaj prireditev. Naslednje leto praznujejo 70-obletnico OF, in prav bi bilo, da bi
jo ustrezno praznovali. V zadnjem času je na osnovnih šolah govoril o procesih
osamosvajanja in ugotovil, da nekateri ne vejo prav nič. Izražena je bila želja, da bi 24. junija
ob zaključku šolskega leta pripravili slovesnost ob praznovanju dneva državnosti s podelitvijo
spričeval. Otrokom je treba dati nekaj državljanskega in domovinskega ponosa. Prepričan je,
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da bodo zmožni in da so tudi dolžni to narediti. Pričakuje, da bodo pobudo praznovanj lahko
uresničili v 6 mesecih. Še problematika KSD, konkretno čiščenje in praznjenje greznic. V
zadnjem času se ljudje pritožujejo. Občani dobijo račun, izpraznjen je bil 1 m3, račun pa je za
3 m3, čeprav je v pravilniku navedeno, da se storitev računa po količini opravljene storitve. Na
KSD pravijo, da se storitev zaračunava glede na velikost greznice in to piše tudi v odloku. To
je nekorektno, oz skregano z logiko. KSD si ne sme sama tolmačiti predpisov.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je država postavila praznik na 26.12., in v občini vsako leto
proslavljajo na ta dan. Tudi letos so vsi vabljeni. Ob dnevu državnosti je zadnja leta proslava
na Predmeji.
ANTON KREŠEVEC je rekel, da pri nas sneži le občasno. Vsi občani bi radi imeli takoj čisto.
Z malo sodelovanja se da stvari omiliti. Pogovarjal se je s predsedniki KS, ki predlagajo, da se
na začetku vasi namestijo zabojniki s peskom in soljo in bi v KS organizirali nekoga, da bi
počistil. Sedaj ljudje niso mogli na delo, ker KSD ni zmogla vsega dela.
JANEZ FURLAN je dejal, da je šel v takem smislu dva dni nazaj dopis KS. Prav je, da se
sistemsko dogovorijo in najdejo rešitev.
MATJAŽ BAJEC je rekel, da se je ob 4 uri vračal domov, v Ajdovščini ceste niso bile plužene,
na Col pa so bile.
JOSIP TROHA je dejal, da so se v Lokavcu delila neka obvestila na dan volitev, vendar jih
polovico gospodinjstev ni dobila. Menda so neke grožnje, da se jih ne bo priključilo na
kanalizacijo. Kdo je delil listke? Ali je bila zadolžena KS oz. kaj je bilo pisano na obvestilih?
Kaj naj krajani, ki niso bili obveščeni, naredijo?
PETER KETE je rekel, da bo pri novelaciji bolj podrobno razložil. Kaj je bilo na voliščih, ne ve.
2 meseca pred volitvami so dopise posredovali KS, zakaj jih niso prej razdelili, ne ve.
VALENTIN KRTELJ je rekel, da na pobudo Marka Raztresena vprašuje, kdaj mu bo župan
odgovoril na odprto pismo z dne 25.10 (Primorske novice). Prosi za odgovor. Osebno se
strinja, da so proslave ob dnevu državnosti na Gori. Kar se tiče šolstva in proslave meni, da
naj bi bile stvari ločene. Glede čiščenja - lokali bi si morali čistiti pred svojim pragom, pa ne.
Čiščenje se izvaja po prioriteti, najprej strme dele, nižinske pridejo na vrsto zadnje. Ljudje se
morajo prilagoditi situaciji. V njihovi KS je organiziral skupino ljudi in so veliko naredili.
ANGEL VIDMAR je rekel, da pri proslavljanju državnih praznikov ni politike. Prav je, da
učence podučijo.
MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da je državljanskega in domovinskega ponosa premalo. Država
ima simbole, grb, himno in zastave. V naših krajih je obešenih izredno malo zastav. Predlaga,
da bi občina namenila sredstva, da bi sofinancirala nakup državne, občinske in evropske
zastave. Poleg osamosvojitve so se kmalu z veliko večino odločili za vstop v evropsko
skupnost. Uredba pravi, da se evropske zastave lahko izobesi, naše javno podjetje pa jih ne.
Priča je bil, ko so v Vipavi hoteli imeti evropske zastave, pa jih javno podjetje ni, ker so imeli
drugačna navodila. S skupnim nakupom bi dosegli nižjo ceno pri dobaviteljih. Predlaga, da se
na sejo OS uvrsti točko in da se da na glasovanje, ali obešamo evropske zastave ali ne. Če
bodo sprejeli tako odločitev, bodo stvari postavili na pravo mesto. Strinja se, da se
praznovanje državnih praznikov ob pravilnem oblikovanju združi z OŠ. Ti otroci bodo postali
davkoplačevalci in bodo spoznali, da so del skupnosti - občine, države in tudi Evrope.
NADJA UŠAJ PREGELJC je izpostavila problematiko Vipavske ceste od krožišča proti
Andlovcu in križišča pri Kožmanih. Ljudje opozarjajo, da je cesta nevarna, ker ni pločnika. Kje
se je ta pobuda ustavila? Nenormalno je, da je tabla za konec Ajdovščine v krožišču, ljudje pa
imajo v nadaljevanju neurejene površine. Tam hodijo otroci in starejši ljudje.
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SONJA ŽGAVC je predlagala na željo občanov, da se na Bevkovi ulici uredi klančine.
DUŠAN MIKUŽ je rekel, da je ob zaprtju ceste na Col ves promet tekel po kolovozu, kjer se
ni moč srečati - grapa Bele. Sreča je bila, da ni bilo snega. Če se zopet zapre cesta, bo
promet tekel po kolovozu. Vprašanje, če bo cesta sanirana v enem letu, zato predlaga, da se
cesto skozi Belo uredi, vsaj kaka izogibališča. To je urgentna stvar. Za cesto Višnje – Bela je
bilo na sestanku na Colu rečeno, da jo bo KSD začela urejati. Kakšno je stanje in dinamika
reševanja ceste, da bo usposobljena vsaj za enosmerni promet.
KAZIMIR ČEBRON je vprašal glede pošte v Dobravljah, kjer so pogoji nemogoči. Ali se lahko
pospeši sanacijo teh prostorov?
IVAN KRAŠNA je rekel, da je videl članek o dokapitalizaciji HKS Vipava, kjer pričakujejo, da
se bodo občine vključile v lastništvo. Banka je steber kmetov. Zanima ga mnenje občine.
Glede praznovanja so v Budanjah že pred 10 leti združili konec šole, kresovanje in državni
praznik. Pokazalo se je kot dobra stvar in misli, da je to prava pot.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da s HKS sodeluje, vendar je stvar žalostna in se bo treba boriti.
MARIJAN BOŽIČ je dejal, da je cesta Ajdovščina - Vipava pri izvozu Kožmani zelo nevarna,
ker ni odstavnega pasu. Ravno tako pri Upravni enoti, kjer bi ga najbrž enostavno naredili na
račun širokega pločnika. Na cesti je dosti kolesarjev in bi lahko naredili še en pas zanje in
pešce.
NEVA BOŽIČ LOZAR je predlagala spremembo prometne ureditve na območju starega dela
Ajdovščine - Lavričev trg, ki naj bi služil ljudem, ne samo kot parkirišče. Uvedejo naj se javna
dela. Če bi vsak prispeval 1 uro, bi se poznalo.
ALOJZ KLEMENČIČ je predlagal, da za naslednjo sejo pripravijo točko, kjer bodo lahko tudi
razpravljali, o učinkovitosti deležev občine v podjetjih v zadnjih 4 letih. Informacije o srečanjih
županov SPR izvejo iz medijev. Vprašanje je, če so tam informacije točne. Prav bi bilo, da bi
jih informiral, kaj se pogovarjajo in kakšna stališča občine zagovarja.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da bo premislil, na kakšen način jih bo obveščal. Ali obvešča
vse svetnike ali samo svetniške skupine?
JAN ZELINŠČEK je vprašal, če so res uspeli na razpisu za dvorano Črniče? Kako bo sedaj
investicija terminsko potekala?
JANEZ FURLAN je povedal, da so bili uspešni na razpisu, dobili so maksimalna sredstva 403.000 €. Dvorano morajo v letu 2011 zaključiti. Še enkrat preverjajo popise, v januarju
predvidevajo objavo razpisa za izbiro izvajalca, objekt bo zaključen v letu 2011.
IGOR ČESNIK je dejal, da so bili v medijih opozorjeni, kaj bo, če ne uspejo na razpisu za
razvojni center. Nasloniti se bo treba na turizem, zato predlaga, da začnejo z ureditvijo
Vipavskega Križa. Urediti bi morali kanalizacijo in celoto. Otroci nimajo pločnika med
Kukovžem in Vipavskim Križem. Bil je pri idejni zasnovah glede igrišča in je bila ideja tudi za
kamp. Ne ve, kje in kdaj je bilo dogovorjeno, da se navozili material in uredili plato. To je treba
ustaviti in prav urediti.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da naj bi ZD in tudi Lekarna imela težave pri pridobivanju mladih
in domačih kadrov. Ali lahko to preverijo? Če drži, se pripravi sistemski štipendijski sklad, da
stvari rešijo. To bi bila rešitev na dolgi rok.
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JANEZ FURLAN je dejal, da je občina vključena v regijsko štipendijo shemo in tukaj je
sistemska rešitev. Gre za 4 partitni odnos - občina, država, delodajalec in štipendist. ZD mora
podati namero, da bi nekoga štipendirali in bi študenta izbirali na razpisu.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da naj pride k njemu na razgovor, če ve kaj več podatkov.
K 2. točki dnevnega reda
Odlok o spremembi odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve – I. obravnava;
KARMEN SLOKAR je podala uvodno obrazložitev.
ANTON KREŠEVEC je rekel, da je odbor odlok obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da
ga sprejme.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
K glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je
ugotovil, da je sprejet odlok v I. obravnavi. Predlagal, da na isti seji opravijo še II. obravnavo
v enakem besedilu.
JOSIP TROHA je predlagal, da drugič na dokument napišejo I. in II. obravnava, ker dejansko
gre tu za hitri postopek. Drugače bo vsakič opozarjal in pri drugi obravnavi glasoval proti, ker
je proti takemu načinu dela, ne proti vsebini.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da bodo preverili njegov predlog, če je v skladu s poslovnikom.
Prosil je, da glasujejo o predlogu za II. obravnavo.
ZA je glasovalo 18 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
Predsedujoči je odprl razpravo. Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal glasovanje.
ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan Odlok o
spremembi odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve sprejet.
K 3. točki dnevnega reda
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011
KARMEN SLOKAR je podala uvodno obrazložitev. V 2. členu je popravek in sicer bi črtali plaz
Slano blato.
ANTON KREŠEVEC je povedal, da odbor predlaga občinskemu svetu, da odlok sprejme.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da tukaj še piše Slano blato.
KARMEN SLOKAR je dejala, da bi odlok sprejemali s popravkom 2. člena – črtali bi Slano
blato.
ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, ali je odbor odlok obravnaval s popravkom? (Da.)
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
K glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo 21 svetnikov.
Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet odlok s predlaganimi popravki v I. obravnavi.
Predlagal, da na isti seji opravijo še II. obravnavo v enakem besedilu.

6

ZA je glasovalo 14 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
Predsedujoči je odprl razpravo. Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal glasovanje v II.
obravnavi.
ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejeli predlagan
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011.
K 4. točki dnevnega reda
Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v obdobju januar – marec 2011;
KARMEN SLOKAR je podala uvodno obrazložitev.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da preidejo na naslednjo točko.
K 5. točki dnevnega reda
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ajdovščina
KARMEN SLOKAR je podala uvodno obrazložitev.
ANTON KREŠEVEC je povedal, da odbor predlaga občinskemu svetu, da sklep sprejme.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
K glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
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svetnikov.

K 6. točki dnevnega reda
Odlok o dopolnitvi odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
IRENA RASPOR je podala uvodno obrazložitev. V obrazložitvi je prišlo do napake. Pravilno je,
da je za posameznega podjetnika lahko oprostitev plačila visoka skupno do 200.000 €.
IGOR FURLAN je rekel, da je bil odbora mnenja, da je to edino pravi način, da se vzpodbudi
podjetnike, da se OC zapolni.
BORIS KOVAČ je rekel, da so na odboru dobili odgovore na vsa vprašanja in občinskemu
svetu predlagajo, da ga sprejme.
RADOVAN ŠTOR je dejal, da upa, da bodo tudi kmetje zaprosili za državno pomoč za
povračilo škode na sadju in da bodo to upoštevali pri proračunu.
IRENA RASPOR je rekla, da jim država ne dovoli, da na področju kmetijstva, ribištva in
transporta dodeljujejo državno pomoč.
JANEZ FURLAN je dodal, da to velja za ta ukrepe. Obstaja pa »de minimis« tudi za
kmetijstvo, vendar za drugačne vrste ukrepov.
RADOVAN ŠTOR je rekel, da je na to želel sedaj opozoriti, da se bo vedelo, kaj to pomeni za
proračun.
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JANEZ FURLAN je pojasnil, da s terminom državne pomoči, ne govorijo o tem, da jim država
te stroške povrne. S tem dejansko dajejo pomoč podjetnikom ali kmetom, ki so s tem
postavljeni v boljši konkurenčni položaj.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
K glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo 25 svetnikov.
Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet odlok v I. obravnavi. Predlagal, da na isti seji opravijo
še II. obravnavo v enakem besedilu in prosil, da glasujejo o predlogu
ZA je glasovalo 18 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
Predsedujoči je odprl razpravo. Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal glasovanje.
ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet predlagan
Odlok o dopolnitvi odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina.
K 7. točki dnevnega reda
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Ajdovščina za leto 2011
MARICA ŽEN BRECELJ je podala uvodno obrazložitev.
ANTON KREŠEVEC
sprejem sklepa.

je rekel, da je bil odbora mnenja, da občinskemu svetu predlagajo

MITJA TRIPKOVIČ je dejal, da bi bilo potrebno razmisliti o ustanovitvi 5. območja – Gore – ker
so sedaj ostali brez osnovne komunikacije. Njihovi stanovanjski objekti so izgubili na vrednosti,
povečala se je oddaljenost. Plačujejo pa enako, kot nekdo iz Dolge Poljane. Čas je, da
pokažejo neko solidarnost. Najprej se izračuna, koliko znaša oprostitev in potem se določi
ostalim naseljem razliko.
ANTON KREŠEVEC je ugotavljal, da gre za pobuda, ki ni bila na odboru. Že pred leti so rekli,
da je treba ta območja popraviti, ker je stvar preživela, vendar so dobili odgovor, da bo to
uskladila država. Občina bi lahko posredovala pobudo, ker vrednotenje Geodetskega zavoda
za nepremičnine ne ustreza. V pobudi bi zahtevali, da se postavi pravičnejši sistem. S tem bi
podprli stvari, ki so jih že Gorenci izpostavili.
MITJA TRIPKOVIČ je še dodal, da naj bi bila ta oprostitev za občane s stalnim prebivališčem,
ne za lastnike vikendov.
MARICA ŽEN BRECELJ je rekla, da so odlok že pričeli popravljati, potem pa so poleti dobili
100 % zagotovilo, da bo država izvedla popis nepremičnin, in spremembe odloka niso izvedli.
Državna metodologija območij je spremenila zadevo (npr. za Goro in Kamnje), zato bodo v
naslednjem letu pristopili k spremembi, ker verjetno davka na nepremičnine še ne bo. Do 25.1.
je še vedno možnost posredovati pripombe na Geodetsko upravo.
MITJA TRIPKOVIĆ je dejal, da je treba stvari sistemsko urediti, vendar pa, kdor hitro da, 2x
da. Če ni škode, bi sprejemanje sklepa odložili do naslednje seje, in ga uskladili glede na
predlog.
MARICA ŽEN BRECELJ je rekla, da bi odlok morali sprejeti v letošnjem letu, ker za nazaj
odlok ne velja. To bi potem pomenilo dvojno obračunavanje. Vključili bi radi tudi druge
spremembe. Treba bo iskati drug način pomoči za to območje.
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MARIJAN BOŽIČ je predlagal, da zmanjšajo vsem.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
K glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 18 svetnikov, PROTI pa 4
svetniki. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
K 8. točki dnevnega reda
Novelacija investicijskega programa: Varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija
Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec;
PETER KETE je podal uvodno obrazložitev.
BORIS KOVAČ je povedal, da je odbor ugotovil, da gre za znižanje ocenjene vrednosti. Sklep
odbor podpira in predlaga svetu, da ga sprejme.
JANEZ FURLAN je rekel, da je v naslovu napaka in sicer 2x piše Ustje, kar bodo popravili.
IVAN KRAŠNA je dejal, da se nekatere fraze neštetokrat ponavljajo, nekaterih informacij pa ni
dobil. Koliko črpališč bo v posamezni vasi, kdo jih plačuje, koliko procentov hiš je pristopilo,
koliko asfalta bo treba položiti, koliko bo vzporednih vodov, ki se bodo gradili s kanalizacijo …
Za Budanje piše, da se bo Krašnovska priklopila, pa ve, da se ne bo, pa še dva druga zaselka
se ne bosta … Prav bi bilo, da bi izdelovalci programa domačine vprašali preden je šlo gradivo
ven. Program podpira, vendar pa glede na to, kaj piše, ne ve, če bi ga.
JANEZ FURLAN je dejal, da so dokument pripravili v skladu z metodologijo in se stvari res
ponavljajo, vendar tako mora biti. Dokument je pripravljen korektno, potrjevala pa ga bo SVRL.
Strinja se, da lahko kakšen tehnični podatek manjka, vendar je dokument že sedaj dolg.
Zraven so izdelani projekti ter popisi s tehničnimi podatki, in bi si lahko tam pogledali.
Nesmotrno bi bilo zaradi tega investicijo zavračati.
IVAN KRAŠNA je vprašal, kdaj se bodo priklopili tisti zaselki v Budanjah, ki manjkajo in kam?
PETER KETE je rekel, da se za Budanje že pripravlja projektna dokumentacija, projekt
priključkov je izdelan. Budanje so zajete nekako polovično, nadaljevali bodo v skladu s
proračunskimi možnostmi in delom občinske uprave. 2012 bi Budanje morale biti zaključene.
Pogovarjajo se tudi z Občino Vipavo, ker mejijo na Duplje in morajo biti z njimi usklajeni.
JOSIP TROHA je vprašal, če ne bi raje prek pošte razdeljevali obvestil za gospodinjstva, da bi
vsi dobili. Vsi ne gledajo časopisov oz. spletnih strani, obveščeni pa morajo biti.
ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, ali se vsak občan sam odloča, če se bo priključil ali ne?
Povsod gre za fekalno kanalizacijo, kaj pa bo z ostalo kanalizacijo. Ali jo bodo na črno speljali v
to ali bo kaj drugega? To je posebej problematično za tiste, ki so v strmini.
PETER KETE je rekel, da projekt kanalizacije poteka v skladu z operativnim programom , ki ga
je sprejela Vlada. V programu je bila predvidena samo izgradnja odvajanje komunalnih
odpadnih voda. Za meteorno vodo se je predvidelo, da naj bi tekla tam, kot do sedaj.
Kanalizacijski sistemi obstajajo in se po potrebi obnavljajo. Če bi zadevo širili, bi to pomenilo
na novo urejati vsa naselja. Ko je omrežje zgrajeno, se mora vsak v roku 6 mesecev priključiti,
upravljavec bo pogledal, če se je pravilno. Posameznik se odloči, ali se bo priključil za
predvideno ceno z jaškom na parceli, ali pa se priključi sam, če meni, da je zanj to ceneje.
ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, če tudi v primeru da ima urejeno malo ČN?
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PETER KETE je rekel, da po državnem pravilniku tudi. V občini ga k temu ne bodo silili, ker so
stvari urejene. Pristojnost kontrole ima komunalni inšpektor, vendar po dosedanjih izkušnjah ni
bilo problemov.
RADOVAN ŠTOR je rekel, da se pri GD posameznike, ki nameravajo graditi malo ČN, opozori,
da se bo moral čez dve leti priklopiti, da ne bodo imeli izgub.
JANEZ FURLAN je rekel, da ni eno in isto mala ČN in biološke greznice. Gre za individualne
primere. V prihodnosti pa najbrž ne bi bilo slabo planirati, kje bodo ČN in kje omrežje.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu s popravkom
v naslovu.
K glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo 25 svetnikov.
Predsedujoči je ugotovil, da je Novelacija investicijskega programa: Varovanje povodja reke
Vipave – kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec sprejeta.
K 9. točki dnevnega reda
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP): Varovanje povodja reke Vipave - Kanalizacija Žapuže;
PETER KETE je podal uvodno obrazložitev.
BORIS KOVAČ je povedal, da je odbor predlagal svetu, da ga sprejme.
MARIJAN BOŽIČ je rekel, da naj se to pokriva z izgradnjo javnega vodovoda, sicer bodo
težave, ker so ozke poti. Vodovod je prišel do doma KS in en del bo treba verjetno cevi ven,
ker so preozke. Za ta dela bi bilo res pametno, da bi vzporedno potekalo. Rad bi informacijo,
da bi ljudi obvestil.
PETER KETE je dejal, da je večina del predvidena v letu 2012. Imeli so že javni razpis, pa tudi
nekaj sredstev je predvidenih v letu 2011, za vodovod med domom KS in cerkvijo. Ljudje se
bodo morali zavedati, da se bodo morali priključiti na javni vodovod. Večina Žapuž je za enkrat
še priključena na vaški vodovod.
MARIJAN BOŽIČ je menil, da ne bo problema, ker je bil pri starem vodovodu slab pritisk.
Problem bo, če bodo za vsako stvar posebej kopali. Ljudi je treba obvestiti prej, da se vse
pripravi.
IGOR ČESNIK je dejal, da je časa dovolj in velikokrat se ustavi pri lastništvu 2 m2. Pred
pričetkom del mora biti vse usklajeno z lastniki. Terminski rok za izvajalca mora biti kratek.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje. Glasovali bodo
ločeno, najprej o sklepu o potrditvi DIIPa.
K glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo 25 svetnikov.
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan Dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) Varovanje povodja reke Vipave - Kanalizacija Žapuže sprejet. Predsedujoči je prosil, da
glasujejo še o IPju.
ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan Investicijski
program (IP): - Varovanje povodja reke Vipave - Kanalizacija Žapuže sprejet.
K 10. točki dnevnega reda
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Pooblastilo za izdajo soglasij k pokrivanju razlike cene za storitev pomoč na domu in
sklep o pokritju razlike cene za storitev pomoč na domu za I.G.;
KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je povedal, da odbor predlaga, da se pooblastilo in sklep o uskladitvi cene
sprejme.
ALOJZ KLEMENČIČ je menil, da kdorkoli uporablja družbena sredstva, ne more več biti
voden pod inicialkami, ampak s konkretnim imenom. Njega ne zanima, kdo je to, ampak
opozarja, da gre za javna sredstva. Ali to sodi pod tisto določilo, ko se knjižijo na premoženje
ljudi in se prijavljajo pri zapuščinskih postopkih?
KATARINA AMBROŽIČ je pojasnila, da se v primeru, ko je uporabnik oproščen plačila v
višjem znesku kot je subvencija, knjižijo na nepremičnine. Glede objave osebnih podatkov velja
zakon o varstvu osebnih podatkov. Po mnenju informacijske pooblaščenke, ki je izvajala
nadzor, se morajo taki podatki v primeru, da ni soglasja stranke, prikrivati tako, da se ne
prepozna identitete.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
K glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči
je ugotovil, da je predlagano Pooblastilo za izdajo soglasij k pokrivanju razlike cene za storitev
pomoč na domu sprejeto. Prosil je, da glasujejo še o sklepu.
ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep o
pokritju razlike cene za storitev pomoč na domu za I.G. sprejet.
K 11. točki dnevnega reda
Pooblastilo za potrditev DIIP in za uskladitev NRP 2011 (dvorana Prve slovenske vlade)
KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev.
JANEZ FURLAN je pojasnil, da je bil razpis objavljen po pošiljanju gradiva, rok je 14.1. in je
smiselno, da na razpisu kandidirajo.
ANTON ŽAGAR je rekel, da odbor predlaga svetu, da sprejme predlagan sklep.
JOSIP TROHA je vprašal, koliko finančnih sredstev je bilo vloženih v dvorano od leta 2005 do
sedaj. Prosil je za odgovor do naslednje seje.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
K glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov.
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagano Pooblastilo za potrditev DIIP in za uskladitev NRP
2011 (dvorana Prve slovenske vlade) sprejeto.
K 12. točki dnevnega reda
Imenovanja:
- Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne
službe,
MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev.
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Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
K glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je
ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.
-

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Ajdovščina,

MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.
- Sklep o imenovanju članov v svet Zavoda za šport Ajdovščina,
MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
.ZA je glasovalo 24 svetnikov, PROTI 1 svetnik. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan
sklep sprejet.
- Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet Zavoda za gozdove
Slovenije – Območne enote Tolmin,
MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
ZA je glasovalo 24 svetnikov, PROTI 2 svetnika. Predsedujoči je ugotovil, da je
predlagan sklep sprejet.
- Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet Centra za socialno delo
Ajdovščina,
MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
ZA je glasovalo 19 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil sejo.
Predsedujoči je povabil prisotne na proslavo 26.12. ter vsem zaželel lepe praznike.
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.
ZAPISNIČARKA:
Mojca FERJANČIČ, l.r.

PREDSEDUJOČI:
Marjan POLJŠAK, l.r.
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